
Ogłoszenie nr 510202968-N-2019 z dnia 25-09-2019 r.

Komenda Wojewódzka Policji: Kompleksowa dostawa obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu
wysokometanowego typu E, gazu zaazotowanego typu Ls oraz Lm do jednostek Policji

garnizonu zachodniopomorskiego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie w okresie od
01.10.2019 r.do 30.09.2020 r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak

Numer ogłoszenia: 590063-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Komenda Wojewódzka Policji, Krajowy numer identyfikacyjny 81090304000000, ul.

Małopolska  47, 70-515  Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 91 8211479,

e-mail zzp@sc.policja.gov.pl, faks 91 8211477.

Adres strony internetowej (url): http://zachodniopomorska.policja.gov.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Kompleksowa dostawa obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu wysokometanowego typu E,

gazu zaazotowanego typu Ls oraz Lm do jednostek Policji garnizonu zachodniopomorskiego

Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie w okresie od 01.10.2019 r.do 30.09.2020 r.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZZ-2380-91/19

II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego

(grupa E) oraz gazu zaazotowanego (typu Ls i Lm) do jednostek Policji garnizonu

zachodniopomorskiego w okresie od 01.10.2019r. do 30.09.2020r., zgodnie z przepisami ustawy

z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755), Kodeksu cywilnego

oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie, Instrukcją Ruchu i Eksploatacji
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Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD), zatwierdzoną decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

(PURE). zgodnie z przedstawionym zestawieniem, ilością i zakresem przedmiotu zamówienia

ujętymi w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 4 do siwz.

2. Szczegóły dotyczące grupy taryfowej, szacowanego rocznego zużycia gazu z podziałem na

miesiące kalendarzowe, w odniesieniu do poszczególnych punktów odbioru opisane zostały w

załączniku nr 4 do siwz. 3. Szacowana łączna ilość paliwa gazowego, która będzie dostarczana

w okresie obowiązywania umowy do punktów poboru gazu określonych w załączniku nr 1 do

umowy wynosi 727 257 kWh i może ulec zmianie ze względu na warunki atmosferyczne. W

przypadku różnicy między zużyciem szacowanym, a faktycznym, Wykonawca nie będzie z tego

tytułu dochodził roszczeń finansowych innych niż te wynikające z ilości zużytego paliwa

gazowego. 4. Zamawiający oświadcza, iż zgodnie z postanowieniami art. 31b pkt. 2 ppkt 2

Ustawy z dnia 6 grudnia 2008 o podatku akcyzowym ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1114, 1039,

1356, 1629 i 1697, 2227, 2244, 2354, 2538.) nie jest płatnikiem podatku akcyzowego.5.

Zamawiający będzie wykorzystywał paliwo gazowe na potrzeby własne, na cele grzewcze. 6.

Gaz powinien być dostarczony całodobowo do wymienionych w załączniku nr 4 do siwz

punktów zdawczo - odbiorczych, którymi jest zespół urządzeń gazowych służących do

przyłączenia sieci wewnętrznej, będącą własnością Zamawiającego z siecią gazową operatora

systemu. 7. Własność paliwa gazowego przechodzi na Zamawiającego po dokonaniu pomiaru na

wyjściu z układu pomiarowego. 8. Termin płatności będzie nie krótszy niż 14 dni od daty

doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT. 9. Wykonawca zobowiązuje się do

przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy paliw gazowych, zgodnie z Instrukcją Ruchu i

Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) w zakresie świadczenia i korzystania z usług

dystrybucji paliwa gazowego, na podstawie odrębnie udzielonego pełnomocnictwa. 10.

Zamawiający przekaże Wykonawcy wyłonionemu w zakończonym postępowaniu wszystkie

niezbędne dane umożliwiające skuteczne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy. 11.

Zamawiający informuje, że dla większości punktów poboru, ewentualna procedura zmiany

sprzedawcy paliwa gazowego, przeprowadzona będzie po raz pierwszy. 12. Zamawiający nie

posiada na chwilę obecną ofert promocyjnych ani nie jest członkiem programów

lojalnościowych. 13. Adresy punktów poboru, grupy taryfowe, zużycie oraz inne niezbędne

informacje zawiera załącznik nr 4 do siwz. 14. Rozpoczęcie kompleksowej dostawy paliwa

gazowego nastąpi, nie dłużej niż 21 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy z

Zamawiającym, w imieniu Zamawiającego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa,

procedury zmiany dotychczasowego wykonawcy umowy kompleksowej paliw gazowych, z

utrzymaniem ciągłości dostaw gazu. 15. Zamawiający wymaga, aby proponowana umowa

zawierała wszystkie elementy i nie gorsze warunki niż wynikające z ustawy Prawo energetyczne

i przepisów wykonawczych do tej ustawy oraz spełniała warunki wynikające z

siwz.Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia

o wyborze oferty przedłoży Zamawiającemu do akceptacji projekt umowy kompleksowego

dostarczania paliwa gazowego dla Zamawiającego.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 09123000-7

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie

III.3) Informacje dodatkowe:
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NAZWA: Kompleksowa dostawa obejmująca sprzedaż i

dystrybucję gazu wysokometanowego typu E, gazu

zaazotowanego typu Ls oraz Lm do jednostek Policji

garnizonu zachodniopomorskiego Komendy Wojewódzkiej

Policji w Szczecinie w okresie od 01.10.2019 r.do

30.09.2020 r.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25/09/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 139000.00

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 

0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 

0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 153411.08

Oferta z najniższą ceną/kosztem 153411.08

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 153411.08

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia

podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub

podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego

udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
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